ТИПОВИЙ ДОГОВІР
банківського рахунку фізичної особи - підприємця
ДОГОВІР №_____
банківського рахунку
місто Київ

дата

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4» (надалі – «БАНК»), від імені якого діє посада та П.І.Б. уповноваженої особи
на підставі назва та реквізити дозволяючого документу, з однієї сторони та
Фізична особа – підприємець П.І.Б., (надалі – «КЛІЄНТ»), з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір банківського
рахунку (надалі – Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.
За цим договором БАНК відкриває КЛІЄНТУ поточний рахунок № номер у валюта/банківський метал (надалі –
РАХУНОК), та зобов’язується приймати і зараховувати на РАХУНОК кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження КЛІЄНТА
про переказ та видачу відповідних коштів з РАХУНКУ, проведення інших операцій по РАХУНКУ, з урахуванням обмежень, встановлених
чинним законодавством України.
1.2.
В цьому Договорі термін «кошти» включає в себе кошти в національній валюті, кошти в іноземній валюті та банківські
метали (в т.ч. у зливках) (надалі – БМ) та застосовується відносно операцій по РАХУНКУ, відкритому у відповідній валюті або
банківському металі.
1.3.
Протягом дії цього Договору КЛІЄНТ має право подавати заяви про відкриття рахунків в окремих валютах та БМ
згідно з переліком, що пропонується БАНКОМ.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. КЛІЄНТ має право:
2.1.1.
Самостійно розпоряджатися коштами на РАХУНКУ з дотриманням встановленого порядку та режиму функціонування
РАХУНКУ, за винятком випадків, передбачених законодавством та цим Договором.
2.1.2.
Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим Договором послуг.
2.1.3.
Отримувати повну інформацію про операції по РАХУНКУ в порядку, встановленому цим Договором.
2.1.4.
Отримувати виписки про операції по РАХУНКУ відповідно до п.2.3.7 цього Договору.
2.1.5.
Подати заяву про закриття РАХУНКУ в будь-який час. Закриття РАХУНКУ та розірвання цього Договору відбувається
згідно з розділом 5 цього Договору.
2.1.6.
Надавати до БАНКУ розпорядження на проведення видаткових операцій по РАХУНКУ з урахуванням сум, що
надходять на РАХУНОК протягом операційного дня (поточні надходження), за умови оплати відповідних послуг Банку згідно з тарифами.
2.1.7.
Доручити БАНКУ здійснювати від імені КЛІЄНТА та за рахунок КЛІЄНТА купівлю, продаж, обмін іноземної
валюти/банківських металів на підставі заяви КЛІЄНТА, а також без заяви у випадках, передбачених чинним законодавством та цим
Договором.
2.1.8.
Відкликати з БАНКУ заяву про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів у повній або частковій
сумі шляхом подання до кінця Операційного часу дня, що передує дню торгів на міжбанківському валютному ринку України, листа про
відкликання, складеного в довільній формі та засвідченого підписом КЛІЄНТА і відбитком його печатки (за її наявності). Такий лист має
бути наданий безпосередньо уповноваженому працівнику БАНКУ, що робить відмітку на примірнику КЛІЄНТА про прийняття листа.
2.1.9.
Клієнт підтверджує, що Банк його ознайомив:
 з умовами відшкодування розміщених на Рахунку коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – ФГВФО), та
перелік умов, за яких ФГВФО не відшкодовує кошти. Такі умови зазначені в ст.26 Закону України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб», а також на офіційній сторінці ФГВФО в мережі Інтернет www.fg.gov.ua.
 З розміром суми граничного відшкодування коштів за вкладами, яка становить станом на дату укладання цього Договору
200000,00 грн. Актуальна інформація про таку суму є на офіційній сторінці ФГВФО в мережі Інтернет www.fg.gov.ua.
2.2. БАНК має право:
2.2.1.
Використовувати кошти на РАХУНКУ, гарантуючи право КЛІЄНТА безперешкодно ними розпоряджатись відповідно до
чинного законодавства України.
2.2.2.
У разі оформлення КЛІЄНТОМ розрахункових документів, заяв на купівлю або продаж іноземної валюти або
банківських металів з порушенням чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, або ненадання
КЛІЄНТОМ необхідних супровідних документів для проведення фінансової операції, мотивовано з посиланням на підстави, передбачені
чинним законодавством України, повернути їх КЛІЄНТУ без виконання у день надходження. При цьому на зворотному боці
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розрахункового документа у порядку, встановленому нормативно-правовим актом Національного банку України, здійснюється напис про
причину повернення та дату повернення.
2.2.3.
Відмовити КЛІЄНТУ у видачі готівки у разі неподання ним попередньо заявки на отримання готівки. Заявка подається
напередодні дня отримання готівки до 12-00. Відмовити КЛІЄНТУ в обслуговуванні РАХУНКУ у випадках, передбачених чинним
законодавством.
2.2.4.
Здійснювати примусове списання коштів з РАХУНКУ на підставі встановлених законом виконавчих документів у
випадках, передбачених законом, та договірне списання коштів з РАХУНКУ у випадках, передбачених цим та іншими договорами, та в
порядку, визначеному чинним законодавством України. Здійснювати договірне списання коштів з РАХУНКУ меморіальним ордером на
підставах та в порядку, встановленому в р.3 цього Договору, та/або коштів, що надходять або зараховані на РАХУНОК з порушенням
режиму функціонування РАХУНКУ, та/або коштів, що підлягають продажу згідно з чинним законодавством або за заявою Клієнта, та
коштів, що використовуються з метою купівлі іноземної валюти/банківських металів.
2.2.5.
Самостійно меморіальним ордером здійснювати договірне списання з РАХУНКУ плати за надані БАНКОМ послуги,
передбачені розділом 3 цього Договору, а також сум податків і зборів, обов’язок щодо утримання яких і перерахування до бюджету
покладається на БАНК згідно з чинним законодавством. БАНК має право залишити без виконання розрахункові документи КЛІЄНТА,
якщо їх сума перевищує залишок коштів на РАХУНКУ з урахуванням сплати (списання) належної БАНКУ плати, та сум податків, зборів,
що підлягають сплаті БАНКОМ до бюджету за рахунок КЛІЄНТА.
2.2.6.
В залежності від кон`юнктури ринку банківських послуг, БАНК має право змінювати тарифи на послуги, що надаються
КЛІЄНТУ за цим Договором. Зміна ціни наданих, але не оплачених послуг не допускається. Порядок внесення змін та ведення в дію
нових тарифів встановлений в розділі 3 цього Договору.
2.2.7.
Здійснювати періодичні перевірки дотримання КЛІЄНТОМ вимог щодо захисту інформації та зберігання засобів
захисту інформації в разі здійснення КЛІЄНТОМ розрахунків за допомогою системи дистанційного обслуговування «Інтернет-Банкінг».
Про здійснення перевірок, що пов’язані з відвіданням Клієнта, БАНК попереджає КЛІЄНТА письмово (за допомогою системи «ІнтернетБанкінг», не пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до дати перевірки.
2.2.8.
Витребувати, а КЛІЄНТ зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для з'ясування суті діяльності,
фінансового стану КЛІЄНТА. У разі ненадання КЛІЄНТОМ необхідних документів чи відомостей або умисного подання неправдивих
відомостей про себе БАНК відмовляє КЛІЄНТУ у його обслуговуванні.
2.2.9.
Виконувати від імені та за дорученням КЛІЄНТА, наданим на підставі цього пункту Договору, продаж, купівлю, обмін
іноземної валюти (банківських металів), в т.ч. у випадках, передбачених п.п. 2.2.9.1. цього Договору.
2.2.9.1. У випадку відсутності або недостатності на РАХУНКУ коштів у валюті, необхідній для виконання відповідних зобов'язань
КЛІЄНТА за цим Договором, КЛІЄНТ безвідклично доручає БАНКУ (наділяє БАНК правом) здійснювати від імені КЛІЄНТА в порядку та на
умовах, передбачених цим Договором, продаж, купівлю, обмін іноземної валюти (банківських металів) з метою придбання (отримання)
коштів у необхідній валюті. Всі витрати, пов'язані із здійсненням БАНКОМ вищевказаних операцій з продажу/ купівлі / обміну іноземної
валюти (банківських металів) за дорученням КЛІЄНТА, включаючи (але не виключно) комісії БАНКУ (згідно чинних в БАНКУ Тарифів),
обов'язкові платежі до бюджету за операції купівлі-продажу валют (банківських металів) та всі інші витрати, покладаються на КЛІЄНТА.
2.3. БАНК бере на себе зобов’язання:
2.3.1.
Відкрити КЛІЄНТУ РАХУНОК за умови надання КЛІЄНТОМ передбачених чинним законодавством документів, у тому
числі документів для його ідентифікації, суті діяльності та фінансового стану.
2.3.2.
Приймати та зараховувати на РАХУНОК кошти, що надходять КЛІЄНТУ, з дотриманням вимог чинного законодавства.
Банк не несе відповідальності за відмову в виконанні фінансової операції КЛІЄНТА (або на користь КЛІЄНТА) в разі відсутності у БАНКУ
підтвердних документів щодо такої операції, що необхідні для проведення Банком функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу
або агента валютного контролю.
2.3.3.
Виконувати розпорядження КЛІЄНТА про переказ і видачу коштів з РАХУНКУ (за винятком переказу БМ на рахунки
інших осіб (крім банків)).
2.3.4.
Здійснювати купівлю/продаж/обмін (конвертацію) іноземної валюти або банківських металів за дорученням і за кошти
КЛІЄНТА у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством, на підставі відповідних заяв КЛІЄНТА, які надійшли до 11-00
Операційного дня, або продаж іноземної валюти чи банківських металів без заяв КЛІЄНТА на підставі п. 2.2.9.1. цього Договору, за умови
наявності на РАХУНКУ коштів, необхідних для здійснення операції, сплати винагороди БАНКУ та/або сплати інших платежів відповідно
до вимог чинного законодавства (у разі необхідності).
2.3.5.
Зобов’язання, зазначені в пп.2.3.2 – 2.3.4 цього Договору БАНК здійснює виключно за умови відповідності операцій
КЛІЄНТА вимогам законів та нормативно-правових актів України, за відсутності обмежень щодо розпорядження коштами КЛІЄНТА та
оплати КЛІЄНТОМ послуг БАНКУ.
2.3.6.
Належним чином виконувати умови цього Договору.
2.3.7.
Здійснювати розрахунково-касові операції за РАХУНКОМ відповідно до чинного законодавства України та
нормативно-правових актів Національного банку України у межах залишків коштів на початок операційного дня за умови оплати послуг
БАНКУ згідно діючих тарифів БАНКУ.
2.3.8.
На наступний після проведення операції по РАХУНКУ день видавати уповноваженому представнику КЛІЄНТА,
виписку з РАХУНКУ за минулий день, з поданням необхідних документів, що підтверджують списання/зарахування коштів з/на РАХУНОК.
Виписка також може надаватись будь-якій особі, зазначеній в картці із зразками підписів КЛІЄНТА.
2.3.9.
У разі втрати КЛІЄНТОМ виписки з РАХУНКУ, на письмову вимогу КЛІЄНТА видати дублікат виписки за умови оплати
її згідно з Тарифами.
2.3.10.
Забезпечити збереження та запобігти незаконному розголошенню інформації щодо діяльності та фінансового стану
КЛІЄНТА, яка стала відомою БАНКУ у процесі обслуговування КЛІЄНТА та взаємовідносин з ним, яка є банківською таємницею. Без
згоди КЛІЄНТА відомості, що становлять банківську таємницю, розкриваються виключно у випадках, передбачених чинним
законодавством України.
2.4. КЛІЄНТ бере на себе зобов’язання:
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2.4.1.
Виконувати вимоги чинного законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, в тому числі
валютного законодавства, з питань здійснення безготівкових, готівкових операцій по РАХУНКУ та належним чином виконувати умови
цього Договору.
2.4.2.
З метою відкриття РАХУНКУ надати БАНКУ передбачені чинним законодавством документи та їх копії, у тому числі
документи щодо ідентифікації КЛІЄНТА, визначення суті діяльності та фінансового стану (включаючи щоквартальне надання фінансової
та статистичної звітності, що містить інформацію про фінансовий стан КЛІЄНТА, в обсягах та за формою, передбаченою
законодавством).
2.4.3.
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банк має право витребувати, а Клієнт зобов'язаний
надати документи і відомості, необхідні для з'ясування суті діяльності, фінансового стану. У разі ненадання Клієнтом необхідних
документів чи відомостей або умисного подання неправдивих відомостей про себе Банк відмовляє Клієнту у його обслуговуванні. У разі
наявності при здійсненні ідентифікації мотивованої підозри щодо надання Клієнтом недостовірної інформації або навмисного подання
інформації з метою введення в оману Банк має надавати інформацію про фінансові операції Клієнта спеціально уповноваженому органу
виконавчої влади з питань фінансового моніторингу.
2.4.4.
КЛІЄНТУ встановлено строк здавання готівкової виручки для зарахування на РАХУНОК у БАНКУ – кожного робочого
дня у день надходження готівкової виручки (готівки) до каси КЛІЄНТА.
Якщо КЛІЄНТ працює у вихідні та/чи святкові дні, строк здавання готівкової виручки – протягом операційного часу наступного
робочого дня БАНКУ та КЛІЄНТА.
2.4.5.
Не пізніше наступного робочого дня з дня, коли КЛІЄНТ отримав або мав отримати виписку з РАХУНКУ, повідомляти
БАНК про всі помічені неточності або помилки у виписках з РАХУНКУ та інших документах або про невизнання (не підтвердження)
підсумкового сальдо за РАХУНКОМ. У разі такого неповідомлення КЛІЄНТОМ, виписки вважаються ним підтвердженими.
2.4.6.
При зарахуванні на РАХУНОК КЛІЄНТА коштів, що йому не належать, протягом трьох робочих днів від дати
надходження повідомлення від банку, з вини якого кошти були помилково зараховані на РАХУНОК (банк--порушник), про здійснення
помилкового переказу, ініціювати повернення неналежного переказу власнику / або банку-порушнику. Повідомлення КЛІЄНТУ про
помилковий переказ може бути здійснено безпосередньо банком-порушником або через БАНК, за формою, встановленою Національним
банком України.
2.4.7.
Своєчасно здійснювати оплату за виконані БАНКОМ операції і надані послуги. У разі відсутності коштів на РАХУНКУ,
необхідних для сплати наданих БАНКОМ послуг, своєчасно поповнювати РАХУНОК коштами, в порядку встановленому чинним
законодавством України.
Компенсувати БАНКУ вартість додаткових витрат, понесених БАНКОМ при наданні ним послуг за дорученням КЛІЄНТА, не
передбачених цим Договором.
2.4.8.
В триденний термін повідомляти БАНК про зміну своєї фактичної адреси, телефонів, зміни в реєстраційних
документах, що подавались при відкритті РАХУНКУ, та про зміни інших реквізитів, та надавати відповідні підтверджуючі документи.
Документи, що засвідчують проведені зміни мають бути засвідчені в тому ж порядку, що й відповідні документи, надані при укладанні
цього Договору. Відповідальність за несвоєчасне надання зазначених документів несе КЛІЄНТ.
2.4.9.
Надавати БАНКУ щорічно до 31 січня року, наступного за звітним, підтвердження залишків по всіх поточних рахунках
станом на 1 січня поточного року. У випадку неотримання БАНКОМ підтвердження залишків коштів по рахунках КЛІЄНТА протягом
зазначеного терміну, залишок коштів вважається підтвердженим.
2.4.10.
У випадку внесення змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та
іноземних валютах або інших нормативно-правових актів НБУ, пов`язаних із необхідністю зміни або доповнення документів, що містяться
у справі з юридичного оформлення рахунку, КЛІЄНТ зобов`язується надати відповідні до зазначених змін документи на вимогу БАНКУ,
протягом 10 календарних днів з дня відправлення КЛІЄНТУ зазначеної вимоги.
3. ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ, ОБМЕЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ
3.1.
Операції по РАХУНКУ, порядок їх проведення, форми розрахунків та послуг, які надаються БАНКОМ КЛІЄНТУ по
обслуговуванню РАХУНКУ, визначаються та регулюються чинним законодавством України, нормативно-правовими актами
Національного банку України і здійснюються на підставі розрахунково-касових документів встановлених форм, в тому числі на підставі
дистанційних розпоряджень КЛІЄНТА (за умови укладання відповідного договору між БАНКОМ та КЛІЄНТОМ).
3.2.
Розрахункові документи БАНК приймає від КЛІЄНТА (будь-якої особи, зазначеної в картці із зразками підписів, або від
уповноваженої особи КЛІЄНТА за наявністю доручення) і виконує в день їх надходження та відповідно до черговості їх надходження,
якщо вони надані в БАНК в операційний час:
Операційний час роботи з КЛІЄНТОМ по операціям в національній валюті встановлюється:

з 9-00 до 16-00 з понеділка по п’ятницю;
Операційний час роботи з КЛІЄНТОМ по операціям в іноземній валюті встановлюється:

з 9-00 до 16-30 за київським часом по операціях з доларами США;

до 15-00 за київським часом по операціях з ЄВРО;

до 14-30 за київським часом по операціях з рублями РФ;

до 14-30 за київським часом по операціях з англійським фунтом стерлінгів;

до 15-00 за київським часом по операціях з іншими іноземними валютами.
Операційний час роботи з КЛІЄНТОМ по операціям з БМ встановлюється:

з 9-00 до 11-30 за київським часом.
3.3.
Надання послуг згідно з цим Договором (відкриття та ведення РАХУНКУ (в окремих валютах та БМ), касове
обслуговування) КЛІЄНТУ здійснюється БАНКОМ за плату, що встановлена Тарифами, затвердженими БАНКОМ, чинними на момент
проведення відповідної операції. Тарифи оприлюднюються шляхом розміщення інформації на дошці оголошень в приміщенні БАНКУ та в
мережі Інтернет на сайті Банку www.bank34.ua.
3.4.
Послуги БАНКУ за цим договором оплачуються КЛІЄНТОМ у безготівковій формі або готівкою. У разі, якщо вартість
послуг не була оплачена КЛІЄНТОМ одночасно з їх наданням, КЛІЄНТ доручає БАНКУ здійснювати договірне списання з рахунків
КЛІЄНТА у БАНКУ суми вартості послуг відповідно до Тарифів, діючих на момент надання таких послуг. Списання здійснюється в
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залежності від виду послуг – одночасно з їх наданням або щомісячно, в перший робочий (банківський) день місяця, наступного за
розрахунковим, або в інший термін, відповідно до Тарифів та нормативно-правових актів Національного банку України.
3.5.
За користування коштами, що знаходяться на РАХУНКУ, БАНК сплачує проценти із розрахунку 0 (нуль) % річних.
В разі, якщо Тарифами передбачається нарахування та сплата процентів КЛІЄНТУ, в цьому пункті зазначається такий розмір та
додається абзац:
Проценти нараховуються щомісячно, виходячи з фактичної кількості днів у місяці та у році, починаючи з дня, наступного за днем
зарахування коштів на РАХУНОК, до дня, що передує їх списанню з РАХУНКА. Проценти нараховуються на фактичну суму залишків на
РАХУНКУ в валюті Рахунку. Проценти сплачуються щомісяця в перший робочий день місяця, наступного за розрахунковим, шляхом
зарахування на РАХУНОК. КЛІЄНТ повідомлений, що в разі настання неплатоспроможності Банку або в разі відкликання у Банку
банківської ліцензії проценти, зазначені в цьому п. 3.5., припиняються нараховуватись в день початку процедури виведення Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб Банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської
ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день
прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).
3.6.
БАНК має право зупинити видаткові операції по РАХУНКУ або обмежити права КЛІЄНТА розпоряджатися коштами на
РАХУНКУ, на підставах та у випадках, встановлених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Законом
України «Про банки і банківську діяльність».
3.7.
БАНК здійснює зупинення видаткових операцій за РАХУНКОМ КЛІЄНТА в разі накладення на кошти арешту
відповідно до законодавства України. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків,
коли арешт накладено без установлення такої суми.
3.8.
БАНК зупиняє видаткові операції за РАХУНКОМ КЛІЄНТА, щодо якого в БАНКУ є публічне обтяження рухомого
майна, яке накладене державним виконавцем, на суму такого обтяження, та відновлює видаткові операції за рахунком у випадку,
визначеному Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", не раніше, ніж БАНКОМ отримані, вивчені та
відповідно до внутрішньої процедури БАНКУ прийняті до виконання належним чином оформлені документи, що є підставою для
відновлення таких операцій.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1.
За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору сторони несуть відповідальність, передбачену чинним
законодавством України та цим Договором.
4.2.
За несвоєчасне списання/ зарахування коштів з/на РАХУНКУ/РАХУНОК з вини БАНКУ, БАНК сплачує КЛІЄНТУ пеню в
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від несвоєчасно списаної/зарахованої суми за кожен день прострочення,
але не більше 10 % від несвоєчасно списаної/зарахованої суми.
4.3.
У разі невиконання або неналежного виконання КЛІЄНТОМ обов’язків, що випливають з цього Договору, КЛІЄНТ
зобов’язаний відшкодувати завдані БАНКУ збитки в повному обсязі (включаючи неотриманні БАНКОМ доходи). Окрім цього, БАНК має
право у передбаченому законодавством України та цим Договором порядку поставити питання про закриття РАХУНКУ КЛІЄНТА.
4.4.
Незалежно від додержання КЛІЄНТОМ умов п.2.4.8 цього Договору БАНК не несе відповідальності за операції, що
були здійснені за документами, фактично наявними у справі з юридичного оформлення рахунку на дату проведення операції, у випадку
невідповідності таких документів документам, що знаходяться у КЛІЄНТА, та які не були отримані БАНКОМ.
4.5.
Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором,
якщо таке невиконання відбулося внаслідок обставин нездоланної сили. Такі обставини включають стихійне лихо, екстремальні погодні
умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, громадський безлад, нормативні акти органів влади, що впливають на виконання зобов'язань, і
т.д. (надалі Форс-мажорні обставини). Якщо Форс-мажорні обставини будуть тривати більше ніж шість місяців, то кожна зі Сторін буде
мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, і в цьому випадку кожна зі Сторін не буде мати права
на відшкодування другою Стороною понесених збитків. Факт настання Форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою
палатою України.
4.6.
Клієнт повідомлений, що в разі настання неплатоспроможності Банку або в разі відкликання у Банку банківської
ліцензії відшкодування коштів, розміщених в Банк в іноземній валюті, відбувається в еквіваленті національної валюти України після
перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день
початку процедури виведення Банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України "Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб" або на день початку ліквідації банку (у разі прийняття Національним банком України рішення про
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і
банківську діяльність", - за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку
ліквідації банку) – за умови, що кошти Клієнта підлягають відшкодуванню згідно з чинним законодавством.

термін.

5.1.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ, ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ
Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання СТОРОНАМИ та вважається укладеним на невизначений

5.2.
Цей Договір вважається розірваним в разі закриття РАХУНКУ. В разі, якщо за цим Договором відкриті рахунки в різних
валютах (БМ), то цей Договір вважається розірваним лише в день закриття всіх (останнього) РАХУНКУ.
5.3.
РАХУНОК закривається за заявою КЛІЄНТА, яка може бути подана в будь-який час (протягом операційного часу).
Заява складається в довільній формі з обов’язковим зазначенням найменування БАНКУ, найменування КЛІЄНТА, коду за ЄДРПОУ
КЛІЄНТА, номера та назви валюти РАХУНКУ, що закривається, дати складання заяви. Заява про закриття РАХУНКУ може бути надана
КЛІЄНТОМ до БАНКУ в електронній формі засобами програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг».
Закриття РАХУНКУ допускається лише за відсутності залишку коштів на ньому.
5.4.
Договір може бути розірвано:
 за ініціативою Банку у випадку, якщо протягом 3 місяців з дня відкриття РАХУНКУ або протягом 6 місяців з дати останньої
операції, операції по РАХУНКУ не здійснювалися.
 за ініціативою однієї з Сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Договором.;
 у випадку закриття РАХУНКУ з підстав, передбачених цим Договором;
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за ініціативою БАНКУ у випадку невиконання КЛІЄНТОМ своїх зобов`язань згідно пунктів 2.4.1.-2.4.2, 2.4.6, 2.4.8. цього
Договору;
 з інших підстав, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
5.5.
БАНК має право відмовитися від цього Договору та закрити РАХУНОК при відсутності операцій за РАХУНКОМ
протягом трьох років підряд та відсутності залишку коштів на цьому РАХУНКУ.
6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ
6.1.
Спори, що виникають протягом дії Договору, вирішуються шляхом переговорів, а у випадках недосягнення згоди – в
судовому порядку.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1.
У питаннях, не передбачених цим Договором, СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.
7.2.
КЛІЄНТ надає БАНКУ право договірного списання, а БАНК має право використати надане право договірного списання
та здійснювати договірне списання коштів з РАХУНКУ, зазначеного у п. 1.1 цього Договору, за всіма договорами, укладеними
КЛІЄНТОМ, в яких передбачено таке право.
7.3.
У разі помилкового зарахування на РАХУНОК КЛІЄНТА коштів, що йому не належать з вини БАНКУ, КЛІЄНТ доручає
БАНКУ після виявлення помилкового зарахування перерахувати зі свого рахунку помилково зараховані кошти на рахунок, з якого вони
були списані.
7.4.
БАНК здійснює примусове стягнення коштів з РАХУНКУ у випадках, передбачених чинним законодавством України.
При цьому заперечення КЛІЄНТА проти списання коштів в безспірному порядку БАНКОМ не розглядаються. Відповідальність за
правомірність стягнення несе стягувач.
7.5.
Усі повідомлення, передбачені цим Договором та чинним законодавством, вважаються відправленими належним
чином, якщо вони відправлені за адресою КЛІЄНТА, зазначеною в реєстраційних документах КЛІЄНТА, що знаходяться в БАНКУ.
7.6.
Зміни та доповнення до даного Договору вносяться шляхом підписання сторонами двосторонньої угоди в порядку,
передбаченому чинним законодавством України та цим договором.
7.7.
Даний Договір складений у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, один - для БАНКУ, другий - для
КЛІЄНТА.
7.8.
Цим Договором КЛІЄНТ надає згоду БАНКУ на подання відомостей про відкриття РАХУНКУ та про його закриття до
відповідного контролюючого органу, в якому обліковується КЛІЄНТ.
7.9.
Підписавши цей Договір КЛІЄНТ надає свою згоду БАНКУ на обробку персональних даних КЛІЄНТА з метою надання
банківських послуг, виконання цього Договору, виконання вимог Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів,
інформування КЛІЄНТА про умови банківського обслуговування в Банку та знеособлення персональних даних КЛІЄНТА з метою
складання звітності. При цьому КЛІЄНТ підтверджує, що він повідомлений про те, що йому надаються права суб’єкта персональних
даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних». Цим договором КЛІЄНТ повідомляється, що персональні дані
КЛІЄНТА можуть бути розкрити третім особам, які за Законом мають право на отримання інформації, що містить банківську таємницю.
7.10.
З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений ______________ /ПІБ/.
(підпис)
8.

ОСОБЛИВІ УМОВИ

Відсутні
9.
БАНК
ПАТ «БАНК 3/4»
04080, м.Київ, вул.Фрунзе,25,
код ЄДРПОУ 36002395
Код Банку 380645,
тел./факс: 364-98-00, 364-98-15
посада уповноваженої особи
П.І.Б.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
КЛІЄНТ
Фізична особа – підприємець
Прізвище ім'я та по-батькові
адреса
реєстраційний номер облікової картки платника податків
код,
паспорт серія номер, виданий назва органу, що видав паспорт
та дата видачі
Номер і дата запису про державну реєстрацію:
тел./факс
П.І.Б.

Примірник договору банківського рахунку отримано:
____________________

___________________________________
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БАНК _______________________

КЛІЄНТ ________________________

